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Groepsverzekeringcontract met
Delticom

Dit document bevat informatie over de essentiële inhoud van uw verzekering. De volledige precontractuele en contractuele
informatie over het product wordt verstrekt in andere documenten (factuur voor de banden en de algemene
verzekeringsvoorwaarden). Om volledige geïnformeerd te zijn, gelieve alle verzekeringsdocumenten te lezen die u ter
beschikking worden gesteld.
Uw verzekeraar is Great Lakes Insurance SE waarvan de hoofdzetel gevestigd is aan Königinstr. 107, 80802 D-Munich,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer HRB 230378, Amtsgericht München. Als verzekeringsmaatschappij is
Great Lakes erkend 5187 door de Duitse Federale Toezichthouder voor de Financiële Markten (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)), Graurheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn, e-mail : poststelle@bafin.de; tel. 0228 41080; fax 0228 4108-1550 en opereert in België in het kader van de vrijheid van dienstverlening.

Om wat voor een verzekering gaat het?
Dit is een bandenverzekering die u beschermt tegen de financiële gevolgen door schade of totaal verlies van uw nieuw gekochte
banden.

Wat is er niet verzekerd?

Wat is er verzekerd?
Welke risico’s worden gedekt?
✓

✓
✓

Contact met de stoeprand of een voorwerp dat
schade veroorzaakt waardoor de verzekerde band
onbruikbaar wordt (bijvoorbeeld door een spijker of
glas)
Een klapband (“lekke band”)
Vandalisme

Welke banden kunnen worden verzekerd?
✓

✓

✓

Banden voor personenauto’s, motoren, voertuigen
of kleine bussen tot 7,5 ton en ATV’s (all-terrain
vehicles)
Nieuwe banden voor zover gekocht in de
webwinkel die ook de verzekering heeft
aangeboden.
Banden voor particulier gebruik (niet voor zakelijk
gebruik).

Wat wordt er vergoed?
✓
✓

In geval van herstelbare schade worden de
reparatiekosten volledig vergoed;
In geval van onherstelbare schade worden de
kosten voor de vervanging van een gelijkwaardige
band vergoed, minus het eigen risico dat van
toepassing is.













Diefstal van de verzekerde band of voertuig waarop deze
is gemonteerd
Normale slijtage of overmatige slijtage
Schade waarvoor een derde aansprakelijk is
Schade die opzettelijk is toegebracht
Kosten gerelateerd aan het repararen of vervangen van
een verzekerde band, zoals voor het wegslepen of
monteren
Kosten voor herstel of vervanging van een band op de as
van de verzekerde beschadigde band, indien deze band
onverzekerd is;
Schade als gevolg van deelname aan rally's, autoraces
Schade aan een band met een profieldiepte van minder
dan 3 mm
Schade veroorzaakt door een verkeersongeval

Zijn er dekkingsbeperkingen?
!

!

In het geval van een reparatie wordt er geen eigen risico in
rekening gebracht. Bij vervanging geldt er per verzekerde
band een variabel eigen risico, bestaande uit 25%. Het
percentage wordt berekend op de aankoopprijs van de band
of op de aankoopprijs van de vervangingsband indien deze
een lagere waarde heeft dan de verzekerde band.
De vergoeding is beperkt tot maximaal €300,- per band

Waar ben ik verzekerd?
✓

De verzekeringsdekking is uitsluitend geldig voor incidenten die plaatsvinden binnen Europa (volgens het internationale
verzekeringscertificaat de "groene kaart").

-

Elk claim dient binnen 10 dagen online gemeld te worden door de vereiste informatie volledig en waarheidsgetrouw te
verstrekken
In het geval van vandalisme, moet direct aangifte worden gedaan bij de politie
In het geval van een verzekerde gebeurtenis waarbij een band wordt vervangen, moet u een gelijkwaardige vervangende
band aanschaffen bij de online winkel waar u de verzekering heeft afgesloten, tenzij dit onmogelijk is

Wat zijn mijn verplichtingen?

-
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Wanneer en hoe betaal ik de premie?
De eenmalige verzekeringspremie van €3,90 per band, voor het contract van 12 maanden, moet onmiddellijk na het afsluiten van
het verzekeringscontract worden betaald. Betaling dient te geschieden via een van de betaalmethoden die wordt aangeboden
door uw online bandenwinkel.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
De dekking van de verzekering begint op de aankoopdatum van de band zoals vermeld op de factuur, op voorwaarde dat de
premie is betaald. De contractduur is 12 maanden, zonder de mogelijkheid van verlenging. De verzekeringsdekking eindigt in
geval van een verzekerde schade die aanleiding geeft tot vervanging van de band of wanneer de verzekerde band vernietigd
wordt, ook zonder een verzekerde gebeurtenis.

Hoe kan ik het contract annuleren?
De verzekering eindigt automatisch, zonder dat opzeggen vereist is, aan het einde van de contractduur van 12 maanden. U
kunt, zonder opgave van reden binnen 14 dagen na aanmelding voor de verzekering, de verzekering herroepen.
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